KULTUR

5. - 11. MARS 2009

Snudde
Gleng på
hodet

11

ROCKEFOT Publikummerne på det fullsatte Glenghuset sang og danset med.

– Publikum gikk helt av
hengslene. Det var helt
rått, sier en svært fornøyd gitarist,Thomas
Kjøniksen i bandet
Backstreets, etter fredagens Springsteenkonsert på Glenghuset.
ELISE JENSEN BYMAN
redaksjonen@sarpsborgavisa.no

INITIATIVTAKER
Stemningen var alt annet enn
dårlig i Glenghuset på fredag.
Om lag 140 Bruce Springsteen-fans lagde liv og røre . Med
allsang, dans, hoiing, plystring
og klapping kan konserten
trygt konkluderes med å være
en suksess. Mange dager i forveien av Springsteen-hyllesten var alle ståplassene allerede utsolgt.
– Vi er veldig fornøyde og
fikk svært god respons, forteller Kjøniksen.
– I pausen kunne vi puste
lettet ut. Etter pausen tok publikum enda mer av. Veldig
morsomt, legger gitaristen og
initiativtakeren av konserten
til.

Thomas Kjøniksen
var storfornøyd
med responsen
etter konserten.

ROCKA SANGER
Med sanger som «Radio Nowhere», «Atlantic City», «The
River», «Spirit in the Night»
og «Born in the USA» snudde
åttemannsbandet Glenghuset på hodet, mens Sarpsborg-folket rikket på rockefoten.
– Vi er bare fornøyde, sier
Kjøniksen, på vegne av alle i
bandet. Backstreets strålte av
musikalsk glede på scenen.
De leverte en samkoordinert
konsert med stort trykk.
Gjennom musikk og dialog,
hadde gutta god kontakt med
publikum.

ROCKET GLENG Backstreets og vokalist Frederik Bjørnstad hadde god kontakt med publikum.

Happy
Weekend ‘09

Utstilling både inne
og ute - oppvarmet!

ALLE FOTO: ELISE JENSEN BYMAN

6. til 8. mars

Nyhet!

Åpningstider:
fredag 10 - 18
lørdag 10 - 16
søndag 12 - 16

Se utstilt inne:
HOBBY VAN L 500 GESC

- TA KONTAKT
– Før konserten sto det folk
utenfor Gleng og ventet, i tilfelle noen ikke plukket opp
billettene sine, forteller Kjøniksen, som er rimelig sikker
på at bandet skal spille sammen igjen i sommer. Backstreets vil fortsette å hylle «sjefen
sjøl», Bruce Springsteen.
– I utgangspunktet skulle vi
bare spille sammen en gang.
Men det gikk så bra. Vi vil
svært gjerne spille mer og vi
ønsker alle arrangører velkommen til å ta kontakt,
understreker Thomas Kjøniksen.

La Vita Bionda

Stort utvalg - over
20 modeller utstilt!
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Vi har utvidet: større verksted og utstillingslokale!
Stort utvalg i caravanrekvisita.

Se utstilt inne: Villa 550

visning,
Velkommen tiel og vafler!
vi serverer kaff

KLØVNINGSTEN 5, 1739 BORGENHAUGEN
SARPSBORG - Tlf. 69 10 27 50 - www.perry-caravan.no

